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N�tidan:os nestas colunas a por simples decreto-lei do gover

pro;nma vinda para o Brasil. de 1 no do sr, Getulio Vargas que

maIs. ou menos 30.000 teCl1lCOS entendeu de exigir titulo decla
austríacos e. alr:mães de ac�rdo i rat?rio com identícas provas,
com negoclaçoes. promovidas I pedidas, anteriormente para a

pela� u,os�as au.tondades de fo-\qUalificação eleitoral de 193+,
menta imrgratorío. Em consequencia vivemos si-
De ?ll;tro lado, também d:n:os 'I tuação i�teressantissima: brasilei

a pu�llCl�ade uma exposiçao, ro, nascidos na Alemanha vota

cOI? ínreíro fundamento consti-I ram nas ultimas eleições de 2

tucíonal, sobre a situ�ção ce/ati·l de Dezembro, por resolução do
va aos bens dos CIdadãos do r Supremo Tribunal Eleitoral or

"eixo", agora ,apenas reduzidos! gao inapelavel da Nação,
•

mas

a �lemã.es e japocezes. e que I não podem até hoje dispor de

aqui apenas se.�.efe�e a .alemães. suas economias ou imóveis sem

O que se Ve!lÍ1ca ímediatamen- . ordem do Banco do Brasil. co

te. do conhecimento destas duas I .

informações, é a criação de uma A situação, conforme se ve,

situação injusta para os naturais é deveras discordan te e merece

da Alemanha aqui residentes,' ate::rção imediata das nossas au-

Injusta, porque. enquanto os
toridades que devem "ex-oficio"

novos emigrantes (que estiveram normaliza-Ia, levando em consi

e� guerra conosco) chegam ao

I
deração, ainda. ,as condições eco

:paIs, cercados de todo apoio n�mlcas dos interessados que

oficial, aqueles: que aqui já per-
nao podem arcar, c,0r.:?- a grande

manecem em épocas que variam I despeza de aquisiçao de um

entre 15 a 50 anos, sofrem um
1 titulo declaratorio.

tratamen,to excepcional em seus I A guerra já 'terminou ha bas
bens e Iiberdade, .. t ante tempo e vamos receber

. Fun?amenta o governo ,esta I no:"os surtos imlgratorio, As au

sua atltud� na posse de. titulo tsridades aliadas, na propria
declaratorio por parte dos inte- Alemanha já deram a ésta seu

ressad�s. MesI?o �s�im. a situa- auto-governo administrativo.
ção ,alU�a serl� mjusta porque Mas, nós ainda cerceamos a

quem fOI consld�r,:do brasileiro po�res colonos e tecnicos que

pera�te as CO�.!stItu:ções de 9 I e muito cooperam em nosso pro-
34 nao pode.a- deIxar de se-lo gresso economico.

nesta folha
pe�

Posse do novo diretor-geral do
.. D. Ns I�

RIO, 28 (8. E,) - Conforme fõra anunciado rca

lízou-se no ��iDisterio da .Iustiça a eeremonia da po s

se do novo diretor-geral do Departamento Nacional de
Informaeões prof Oscar Fontenele rec nter t

A Grã-Bretanha ,Comdecora um Almirante Americano, O Alrni-
v, ' 1. 1:), e em en e no- N'

.

Almi S' F
meado para aquelas f ncõ 't d

rante ímitz e o mirante 11: Bruce raser apos a condecora-

,. ,.

_11 ..-08S, pOl a o � o governo da ção do primeiro. (BNS)
Repúlíce, .

RIO 28 (S.E.) - Em palestra com os parlamentares e

jornalistas, na sede da administração da Cia, Siderurgica Nacio
nal. em Volta Redonda. teve o coronel Edmundo de Macedo

Smlres, ministro da Viação, oportunidade de dizer ser possível
par". breve ii exploração, cm maior escala, das jazidas petrolife
ras da Bahia, acrescentando esperar venham os poços ali perfu
rados �L produzir .2 500 barris diarios do precioso cornbusti vel.

�---"1>-iii-�-�-.��""",..§j---1fl-'" O t;-�-!á'-�';'_1i-��"""�-�

n� ;iinl absolutamente inofensivo para
�u- !ii�jl' Ii pele Eficiente proteção contra

etzel PICA.DAS DE MOSQUITOS e

éU� outros insetoa.

Se
-

8 'pro avidos, ao se licen
ciarem, os terceiros sargentos

. do Exercito.
mo, 28 (S. E.) - o ministro da Guerra, em res- Náf1la ·d" ��b;q�t�. !If� i\��ff�i.�tl!Pq ��

posta a uma consulta, assinou aviso declarando:
iii ti Uu !Hl�h!:;.v"""" ;:;.1iJ·�� tlH!Iiltsl;11�<.;�� \1il� � lláill'!>\J

,':0 terceiro sargento, quando licenciado, será pro- p��;�lir�l�I�� �1� ((
movido � segundo sargento para a reserva, dentro das

_Um[gt,.,ç....... �lir:}"'·� ,.,iei'U

vagas esistentes no �n�argo da mobilização de sua uni- RIO, 28 (8 E) - O gabinete do Ministro da G'161'- i sivas e ínamistosas", porem o Departamento da Guer- .

d,ade'ad•Bde �ue ,atlBtaç� os requisitos pa:a a promo. ra do Brasil forneceu a imprensa" a seguinte nota, Ir" diz quo o, comunistas e ex-comunistas estão incluí-

.

çao. criterio para a promoção de terceiro sargento transerita do Jornal norte americano "Washington Post",! dos,

... p�ra a reserva no caso do, numero de l!cenciados ul'lde 11 de março do corrente ano: O i;\Val' Departament" não diz que existia atual-

tlap�á8ar o, de vaga exístentes devera obedecer aos IIOS comunistas proibidos de ocupar posições "sen- mente pessoas vsnbveraívas ou inamistosás" em posi-

segnmtes prr ncipios:
' ", E ít

- 1 r-

'

d
- d

»Ó»

1 C
.

1 _-_ 'I
"

.• c ' ,

S1 -:e:e. no xerci o - nao poúem lazer os C1.U80(1 e ll;ües esta natl�réza, porem J�? gum, tem po, o. on-

Antlg:udade .

de posto, 2 _ Classificação no OÜmR1I3.
I ,�resBo. e especialmente o ComIte do Congresso] mves-

curso de candIdatos a aarO'Sllt'os' !{ - Condl ta' • O O· D d
1-, , t:- 'd d

-'
"

d

.
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' 1, '± _ apartamento a Gnel'ra declarou ontem; tlganno a lVl .a· es nao amerwanas7 vem cntICan o o

. maIS �elho na ldade; o _ ConCeIto do comandante do (8.3-1946) que os comunista e outras peasoas, considera.! Exercito por ter comissÍfJUado pessoas de simpatia co-

corpo, d b" ' ., 'b'a d
"

t
.

.

as su verSlvas e luamlstQsas serão prOl '1.06
.

e ocupar J UllU11B as. -

"posições sensiveia" _ t.ais como tra balhos sobrE> o l'a" I Esta ordem foi publicada. vinte quatros horas de-

dar e energiaatornica.1I
poi� do Comité ter descoberto uma rede de espiões

Esta ordem proibe tambell1 que tais pessoas cu r- ntSS02 procurando nos Estados Duidos Eegredos sobre

sem escolas de ofíciai& e de vôo, e que tenham qual- a bomba atomiéa. �

quer p.osiçao em virlude. da, qual pO!'1sam e,�tar �m con .. 1 \ Os �8piões eE;tp�vam oper;ndo, entre Nova Iorque e

tato direto "com materIal secreto ou coniHlenClal", ! Gak Reage, Tenu, onde o Exermto tem uma de suas

I'Tl'abalho criptografico" - é outra "posição sen-I maim'3S fábrica de bombas �tomicas, .

sivel",
, ,

. . �.
I.,? ,d�pl��ado John �aDlnn, den:�crata do ,Estado �e

São prOIbidos tambem de exercer pOSIÇOBS lIgadas I J\11SSlS81pl, (1JBSe que n:nuto8 comul1lstas amerIcanos, le·

à educação, informJ.\ções e programas de orientação da eehendo dinheiro do governo iederal . estão auxiliando

tropa,
. . a espionagem,

Os generais comand�ntes de unidades, além mar, Em Toquío muitas pessoas foram exp'L\lsas da 1'13-

e. nos Estados Unidos, têm autoridade de excluir ::le·.!.dação do !'Stal'S And Stripes" por terem tendenGius

pois de éonsultar ó Departàmento da Guerra, pessoas I eomunish,S. ..... .

. - .

.

. que sela.tn· ""nocivas ao )TIXercito"._. -

�. .. \. .

A ordem define como qp�ssoa subversivali àqu.ela

T'dl:em
.

que... , Ésta disposição 113.odifica uma' antiga. ordem que '11.113, ellqu.�tr:fto sef_ve ao Exet<ntoj tem tomado parte
Lu_quis, de �

't'
'

'

.

'I t"d à t e d E t· d U 'd
_

qual� I' I)l;}�.mI la aos ex..comUlll,stas e:&ercerem "pOSJções BenSl- em a 1Vl.ti e�, cou �,a � s gurançs" os
_

s ,a os. nl os.

Carfa veIS" no E�ercito.
.

" ' "'pessoa lJ.l<unlstom e
.. Rfl'.l.ola que nao. e lea� ao Go·

),,/' ".� d�clara9{to :mendo'na l1omel1t� pessoas "artbver. VBrno o ,.à Oo?:stituiçãO d-os E;jtact.:os l.Ttndo3"�
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� {mpregodo com real successo nos

, 'fRAQUEOBRONÇUITE5 Et1 TODOS.95
: SEUS GRAUS [SUAS MAllifESTAÇOES

COMO SEJAM: TOSSES, CA.TARROS,
"

" oBRONQUlTE�,E C09UEUlCtlE,

�re RCr..f:�t� t1a!::;:7..11
rtifl=i�)r"'l).)':�únnsaVft}
l1r � t&1.iti;f�i�" !!�!;"��j

n·��'ct(':!-r"::np'riC"Í":i! i:.?

(t�k��;i�f�Ô

.- Colabcrações recebíd:'l� nãtl
sarão (��:�i(ílvhjas c Iiea sua Pi]
brh�};ç-ãt') li cr!tt�rio àa (jir&t;ãü�

15 de Novemb ..

ELLlr\l
M�dlCO por concurso do :}E.r-��jv! NncioD'11 .Jt� Dí)("!nr26 .tlt�nttU5)
E��iutel'nf) da Santa Oasn e do f-ld:3pit,al PtJi� n.HtiricH do Ilio

de J"lJ"lro. E!x-li.cÓdiCO assístonte do S"n�tLôlit' Hj., lie
Juneiro du C�pitnl FEltl6rrlL
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Cam{1\inalSi ii
Consultado. flua Candido Lopes, 50 (esq. Rua Dr. r"lmicÍ).

:

I R,' __- - lo andar - -

�
I CUiUTYBA PARANA - I é a mais' valioso auxíllar de medico fiO tratamento

I .

_, _ .
.�;�,f, I:.

.

r�_

Consultas: das tO ás 1'2 e das 14 ás 17 horas. �
preventtvo e curativo da slíilis e suas gravissímas
consequenelas. N 81 ECAtende exclusivamente 'dentro da especialidade

... .,..".1f.'t"� •••• l\ lI " •• O ���4 -w.-.Ifo ,.'8 .. 6
> ':CIl>� fÍ.;·.I!O"'E.G" � ��� __ ft;,

Causas CJv-i8; comercísís, criminais "Dr. A If·tt_"edo iiõ��1 D� LA.adi D n�lfM?' f. D Paulo J!.<i'2 �'!.T�;r•. le f
t:l trabalhlsta.-Cobrlll1ças e contra-

...
.

_ "'..... li. 1"'1.1.[# • .lil.. fi"'up.... r Co 1- � U.'UI Ali ..... 'li "'- � ii.

tóiL- .__;.. •. GOíistituiçâo de Sociedade!' ,.... .' n:Aedico-, . r Cli i
-

1" 'E' ., i '1" "!-1
'. . . Anônimas etc, ·.11 ce gera. spec a ísta Medi�o aseisten te do Fl-

D' fJDA''NJ"I�PO nO'M'Hlm
.

HosnHal se, lzabel
em �olestia� da garganta HOSPITAL S�NrA IZABEL �,

. f. li". Uh.," U 1 Hi.l.HJJ
,

'.' �

nartz, OUVIdos e olhos. Ollnica MediCIJ. e das crean-
A D V O G'A D O Opefl�çõ�s COllSllUas: la _ 12 hs, fi 15.17 hso <)as,' JlflrtoR e ope\'tlçf1iee - l

Hadiodiagncstlcos �.CLIT'UCAGER.lU;' BLUMENAU " RUA PIAUí, 2 '-0- BLUA\ENAU -0- r

Dr. Arão Rebeijo iOR. Ac�ÚüIf=8AlSnn fi
. JIl.Jl" ,";

';41'
. I ADVOGADO �

"'!I.ltvoga,,",<l .,
.

' F.. ....

Rua Paraná, 3'i:i::r€1. 1436
s

. I
'

BLUMENAU
7!'(Q It.J

._:.__ .. a:�z.er: __ �::wa.
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Ij/n�IPiRt�����=W�- J
, I DeSiJilCni.l!de da flecebeJ!!!ria ih llis!rUü Fedul'Rl (M. fia Fazenda) I

II
Hscrittlrio: - TRiHlESll. no OU;rme}R N' 21 - lo dudtlf· II 1 o l

I Encarrega-se com E.,.�d:)nda e Rapidez de; •

� Titulas declarato::íc,s - Naturaãsaçães -- Retii.'fc8ção de i
� [mp'istos - Registro de Oómercío - Patentes ,- Defesa

f� de Autoil - Certidão de Renda -- Serviços em todos 09

� � Ministeri05 - Regbtró de Diplomas - PrOCU1'�t0l'10S_ - .

s ! Sct'Vi(}os na Policia - Permanencía de Estmuf!€Íl!oS - i
� i gistl'QS .de fir!!l�s Comtn:C�lliB �e industriais fi? D._9.I. -

F t gtatro CIvil - H�tlr'1Ca\;Oes de nome e fillaQao -
�; t Certídões para embarque,
� J Registro de Criadores - Ser no DI P.:
H :.' .

Recebimento de. c:onta� no M. Fazenda.
,Im' ,
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